Проект!
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МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д О К Л А Д
от Бойко Борисов –
министър-председател на Република България
ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 114 във връзка с чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република
България, чл. 8, ал. 2 и чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане предложен от председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност” /ДАНС/ проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност” (ППЗДАНС).
Проектът е изготвен с оглед необходимостта от нормативна промяна за повишаване
степента на защита на стратегическите за страната обекти и за подобряване функционалността
на специализираните административни дирекции в Агенцията.
Установено е, че при практическото прилагане на съществуващата към момента
нормативна уредба не са създадени необходимите условия за цялостна проверка на лицата,
които се проучват за издаване на разрешение от ДАНС за работа или за извършване на
конкретно възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в
зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности. Това създава пряка заплаха за
сигурността на определените в Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. стратегически
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.
Поради това с изготвения проект на Постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на ППЗДАНС е регламентирано при проучването на лицата,
кандидатстващи за разрешения за работа, да се вземат предвид и факти и обстоятелства, които
пряко дават възможност за преценка относно надеждността им като: участие или съучастие в
осъществяване на дейност, насочена срещу националната сигурност; осъществяване на дейност,
насочена срещу обществения ред; извършване на действия, създаващи заплаха за нормалното
функциониране на стратегическия обект или нормалното изпълнение на стратегическата
дейност; укриване или даване на невярна информация по повод искането за издаването на
разрешение за работа или за извършване на конкретна задача в стратегическите зони на
стратегическите обекти или в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от
лицето, за което се иска издаването на разрешение; факти и обстоятелства, които биха дали
възможност за изнудване на лицето, за което е отправено искането за издаване на разрешение за
работа или за извършване на конкретна задача в стратегическите зони на стратегическите
обекти или в зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.
Изменянето и допълването на текста в ППЗДАНС ще направи извършваната
проверка по-пълноценна с пряк резултат - повишаване на сигурността на стратегическите
обекти и намаляване на уязвимостите и възможността от проявление на т.нар. insider threat
(вътрешен човек) в стратегическите зони. Предприемането на мерки за минимизиране на
заплахата от „вътрешен човек“ е един от важните приоритети за разглеждане в (DG-HOME)
главна дирекция „Миграция и вътрешни работи“ към Европейската комисия и е на дневен ред
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сред държавите-членки с цел подобряване защитата на обектите от критичната инфраструктура
на ЕС.
Налице е и необходимост от регламентиране в ППЗДАНС на ред, по който
представителите на международни организации, свързани с изпълнението на международни
договори, по които Република България е страна, посещават стратегическите зони на
стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.
ППЗДАНС урежда дейностите на различни структурни звена на Агенцията. Като се
вземе предвид натрупаният международен опит, както и дейността на партньорски
чуждестранни служби за защита на националната сигурност възниква необходимостта от
прехвърляне на правомощия от една структурно звено на Агенцията на друго такова. В чл. 32ж,
т. 12-14 от ППЗДАНС са регламентирани следните правомощия на Специализирана
административна дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“: изготвяне
на обзорни и справочни документи по информация от открити източници във връзка със
законово установените дейности на Агенцията; осъществяване на връзки с обществеността по
ред, определен от председателя на Агенцията; правене на предложения за развитие на интернет
сайта на ДАНС и организира информационното му осигуряване по ред, определен от
председателя на агенцията. С Постановлението на Министерския съвет за изменение и
допълнение на ППЗДАНС част от изброените правомощия се изваждат от компетентността на
Специализирана административна дирекция „Координация и информационно-аналитична
дейност“ и се добавят към компетентността на Специализирана административна дирекция
„Международно сътрудничество“.
С проекта на акт оценяването на директорите на специализираните административни
дирекции се изкарва от правомощията на председателя и на заместник-председателите на
Агенцията, като се възлага на административния секретар. Чрез посочената промяна се
извършва разтоварване на председателя и на заместник-председателите на ДАНС от
осъществяването на административна дейност като оценяване на директорите на
специализираните административни дирекции, което би им предоставило повече времеви
ресурс за осъществяване на ръководство по отношение на извършваната от специализираните
дирекции оперативно-издирвателана дейност.
Очаквани резултати от приемането на акта са извършването на по-надеждни
проверки в процедурата по издаване на разрешения за работа или за извършване на конкретно
възложена задача и дейности в стратегическите зони на стратегическите обекти и в зоните,
свързани с изпълнението на стратегически дейности. Ще се подобри и физическата сигурност на
стратегическите обекти при посещения от страна на представители на международни
отганизации. По отношение на структурните звена на Агенцията ще се оптимизира
осъществяването на информационно-аналитичната дейност от значение за националната
сигурност.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни
разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2019г. за
сметка на други бюджети по държавния бюджет.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет,
поради което към него е приложена финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на
европейско законодателство, поради което не е изготвена и не е приложена таблица за
съответствие.
Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет са
съгласувани по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, като получените становища са отразени в приложената справка.
За проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието по чл.
30б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, която е
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приложена към проекта, заедно със становището на дирекция „Модернизация на
администрацията” на Министерския съвет.
Проектът на Постановление е публикуван за обществено обсъждане в съответствие с
чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) на Портала за обществени консултации и
на интернет-страница на ДАНС за срок от 30 дни.
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация,
ПРЕДЛАГАМ:
Министерският съвет да разгледа и приеме предложеното Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност”.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
БОЙКО БОРИСОВ
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